Saint Adalbert Church
Pastor:
Rev. Jan Palkowski

2645 East Allegheny Avenue • Philadelphia, PA 19134

Phones:
Rectory: (215) 739-3500
Fax: (215) 739-5706
Website:
www.stadalbert.org
MASSES:
Saturday/Sobota: Vigil:
Sunday/Niedziela: 		
		
		

Office Hours:
Monday & Friday:
12Noon to 5:00PM
Tuesday, Wednesday, Thursday:
9:00AM to 4:00PM
No business hours on
Saturday and Sunday

5:00 PM English/Angielska
7:30 AM Polish/Polska
9:00 AM English/Angielska
10:30 AM Polish/Polska

Our Lady of Port Richmond
Regional School
Principal:
Sister Mary Ripp, S.C.C.
School Business Office:
School: (215) 739-1920
Fax: (215) 739-0519

BAPTISMS:
Baptisms will ordinarily take place every Sunday at 11:30 AM. Godparents
are to be Catholics in good standing. lf the Godparents are not registered
members of St. Adalbert Parish, they will need a sponsorship letter from the
parish where they are registered–(Letter of eligibility).

Holy Days/Uroczystosci, swieta i dni obowiazkowe:
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
		
7:00 PM Polish/English
		
Polska/Angielska

MARRIAGE:
Diocesan rules require that a couple make arrangements for their marriage
at least six (6) months before the date of the wedding.

Weekdays/Msze sw. w ciagu tygodnia:
		
7:30 AM Monday, Tuesday, 		
		Wednesday–
		English/Angielska
		
Thursday, Friday, Saturday–
		Polish/Polska

EUCHARISTIC ADORATION–HOLY HOUR:
Adoration of the Blessed Sacrament takes place every Thursday after
7:30 AM Mass to 9:00 AM. At this time we will have Benediction.

First Friday/Pierwszy piatek miesiaca:
		
7:30 AM Polish/Polska
		
9:00 AM English/Angielska
(during school year only/tylko w ciagu roku szkolnego)
		
7:00 PM Polish/Polska
(during school year only/tylko w ciagu roku szkolnego)
CONFESSIONS/SPOWIEDZ:
7:10 AM
Weekdays/w tygodniu: 		
4:00 PM
Saturdays/w sobote: 		
First Friday/pierwszy piatek
		
6:30 PM
(except July and August/z wyjatkiem lipca i sierpnia)

MIRACULOUS MEDAL NOVENA:
Every Saturday before 7:30 Mass

CHRZEST SW.:
Chrzest sw. w naszej parafii jest udzielany w kazda niedziele o godz.
11:30 AM. Chrzestnym/a moze byc praktykujacy katolik, ktory zyje zgodnie z
wiara i nauka Kosciola. Chrzestni winni miec ze swojej parafii zaswiadczenie,
ze moga nimi byc. Rodzice przedstawia to zaswiadczenie przy zglaszaniu
chrztu sw.
SLUBY:
Prawo kanoniczne i diecezjalne mowi, ze narzeczeni zamierzajacy zawrzec
zwiazek malzenski w kosciele katolickim, winni zglosic sie do biura
parafialnego, w parafii do ktorej naleza na 6 miesiecy przed slubem.
NOWENNA DO CUDOWNEGO MEDALIKA:
W kazda sobote przed Msza sw. o 7:30 AM.
ADORACJA NAJSWIETSZEGO SAKRAMENTU:
W kazdy czwartek adoracja Najswietszego Sakramentu (Godzina Swieta) po
Mszy sw. o godz 7:30 AM. do godz. 9:00 AM zakonczona Blogoslawienstwem.
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FOURTH SUNDAY OF
EASTER
May 12, 2019

Sunday, May 5, 2019 -Attendance - 803 2018 - 654

1st Collection - 4,375.95
2nd Collection - 1,415.00

last year - 4,095.00
last year - 1,350.00

Thank you for your generosity!

Saturday, May 11
5:00 PM (Vigil) Mother’s Day Novena

TODAY
The second collection will be for
FESTIVAL EXPENSES

Monday, May 13 - Our Lady of Fatima
7:30 AM Mother’s Day Novena

After 10:30AM Mass, we will have the May
procession and coronation to honor Mary, our
Mother. We invite ever yone to attend, especially
children from the First Holy Communion Classes,
the Polish School and the Polish Scouts along with
all parish organizations. When everyone
participates, our procession is beautiful and solemn.

Tuesday, May 14 - St. Matthias
7:30 AM Mother’s Day Novena

THIS WEEK
Our May Devotions will be held at 7PM in the

Sunday, May 12 - World Day of Prayer for Vocations
7:30 AM Mother’s Day Novena
9:00 AM + Rita Ochocki of. Cecelia Kulak
10:30AM + Zofia Łysiak of. córki Anna & Lydia

Wednesday, May 15 - St. Isidore the Farmer
7:30 AM Mother’s Day Novena
Thursday, May 16
7:30 AM Mother’s Day Novena
Friday, May 17
7:30 AM Mother’s Day Novena
Saturday, May 18 - St. John I
7:30 AM Mother’s Day Novena
5:00 PM Mother’s Day Novena

evening, Monday through Friday in church. All are
invited to participate.

Thursday - May 16th after 7:30 morning Mass, we
will have a short devotion to St. John Paul II, with
veneration of his relic.
NEXT SUNDAY
The second collection next Sunday will be for
PROPERTY INSURANCE

Sunday, May 19
7:30 AM + Helena Sadło of. Viola Szymonik
9:00 AM Sodality of Our Lady of Fatima
10:30AM + Janina Kupras of. Anna i Leszek Majkut

We wish all Mothers, Grandmothers, Godmothers
and all those special "women" in our lives a
HAPPY MOTHER'S DAY! May our Blessed
Lady keep you in her loving care and protection.

A wonderful way to remember
mothers during the month of
May is through the celebration
of Holy Mass. Have your Mom
and other special women living
or deceased remembered by
purchasing a Mother’s Day
Novena Mass for them. Cards
are available in the sacristy
before and after Mass or in the Rectory.

Dziś obchodzimy DZIEŃ MATKI. Jest to dzień
wdzięczności okazywany naszym Mamom
zarówno żyjącym jak i tym które, odeszły do
Pana. Życzymy naszym Mamom wszystkiego
najlepszego, niech Nasza Niebieska Matka
otacza ich swoją opieką.

Page Three

DZIŚ.
Druga kolekta przeznaczona jest na
WYDATKI ZWIĄZANE Z FESTIWALEM
Majowa Procesja i koronacja
Figury Matki Bożej po Mszy
Św. o godz. 10:30 AM.
Zapraszamy wszystkich do
licznego udziału w procesji.
W TYM TYGODNIU
Zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach
Majowych przez cały miesiąc maj od poniedziałku do
piątku o godz. 7:00PM.

W czwartek - 16 maja po Mszy Św. porannej
zapraszamy na krótkie nabożeństwo do Św. Jana
Pawła II i ucałowanie relikwi.

FESTIVAL NEWS

2019 Summer Festival - June 20, 21, 22 & 23.
Raffle tickets make your r etur ns. Do you have a
winner?
The Festival Trees Are Blooming!!
The giving trees are in church, full of tags naming the
items needed for a successful event. Your donations
help the Festival in a big way. The less we buy, the
smaller the expense, the greater the profit. Please stop
by the trees and take a tag. Your items can be dropped
off at the rectory or after Mass in the sacristy. Thank
you for your generous support.
Specialty Baskets - the time is almost here. Please
drop off your basket at the rectory by May 15th. Start
your basket now. You still have time.
Donations for all festival booths – toys, gifts,
household items, wine & spirits are needed and can be
brought to the rectory or the sacristy after Mass.

NASTĘPNA NIEDZIELA
Druga kolekta przeznaczona będzie na
POKRYCIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA
NASZEJ PARAFIALNEJ POSESJI

W tym roku nasz Letni Festiwal
odbędzie się 20, 21, 22 i 23 czerwca
Lampion przed obrazem Miłosierdzia Bożego
ofiarowany przez córkę Ewę
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
ukochanej Mamy Celiny

Miesiąc maj jest poświęcomy Naszej Matce
Niebieskiej, a także naszym matkom ziemskim.
Wspaniałym darem dla naszych mam, zarówno
żyjących jak i zmarłych będzie ofiarowanie
Mszy Św. Karty na Msze Św. Nowennowe w
intencji naszych mam, można dostać w
zakrystii lub w biurze parafii. 9 Mszy św.
zostanie odprawione w miesiącu maju.

Zwracamy się po raz kolejny do naszych parafian i
przyjaciół o wsparcie.
Jeśli planujesz ofiarować KOSZ SPECJALNOŚCI , to
bardzo prosimy o dostarczenie go do biura parafii nie
póżniej niż do 15 maja.
Wszyscy nasi parafianie otrzymali bilety loteryjne na
naszą loterię festiwalową. Bardzo prosimy o jak
najszybszy ich zwrot. Dodatkowe bilety można dostać
w biurze parafii
Nasze „ Festiwalowe Drzewka Darów” są
udekorowane karteczkami, które czekają aby je zabrać.
Dary z drzewek pozwolą zminimalizować wydatki na
nasz Festiwal.
Potrzebujemy też rzeczy na stoiska tj. zabawki i gry
dla dzieci, alkohole, rzeczy gospodarstwa
domowego..... Rzeczy prosimy przynosić do biura
parafii w godzinach urzędowania, lub do zakrystii
po Mszy Św.
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REFLECTION

Each year this Fourth Sunday of Easter celebrates Jesus
the Good Shepherd. Today’s Gospel seems especially
timely, for as Christians worldwide suffer persecution
like Paul and Barnabas, Jesus promises his sheep
enduring, invincible safety: “They shall never perish. No
one can take them out of my hand.” But we who are free
to live our faith peacefully sometimes take our
membership in Jesus’ flock for granted, wandering
astray to seek our own pleasure and prosperity. The
simple cross that Pope Francis always wears seems to
show us how Jesus responds to that. Francis’s cross
features an image of Jesus, who has sought and found a
lost sheep, then joyfully set it on his shoulders to carry it
gently home. May Good Shepherd Sunday inspire us, so
often lost and found ourselves, to assist Jesus in seeking,
finding, and gently carrying home our fellow precious
lambs.

THANK YOU!

DZIĘKUJE!

Donations for the Church

In memory of Julian Matusieski
$25.00 - Karen Strzelec
In memory of Teresa Gwiazda
$50.00 - Dolores Bartosiewicz

REFLEKSJA

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo krótka, ale
równocześnie bardzo wymowna. Chrystus kocha
każdego z nas i chce każdego z nas zbawić. Mamy
jednak wolność i niestety możemy sami wyrwać się z
ręki Ojca lub pertraktować z szatanem i pozwolić na to,
by on to uczynił za nas. Zaufajmy Pasterzowi i dajmy
mu się prowadzić, a doprowadzi nas do nieba. Obyśmy
wszyscy znaleźli się pośród wielkiego tłumu, którego nie
będzie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i
wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojącego przed
tronem i przed Barankiem.
W Czwartą Niedzielę Wielkanocną, nazywaną też
Niedzielą Dobrego Pasterza w sposób szczególny
modlimy sie o nowe powołania kapłańskie , zakonne i
misyjne. Powołanie, to słowo, które kryje w sobie
tajemnicą miłości. Miłości Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa do swego Ojca i do wszystkich ludzi. Pragnąc
ponawiać swoje oddanie Niebieskiemu Ojcu i
ofiarowywać się za ludzi w Najświętszej Ofierze,
Chrystus powołuje bowiem niektórych spośród swego
ludu aby użyczyli Mu swych rąk, ust i serca, po to aby aż
do skończenia świata mógł wydawać swoje Ciało i swoją
Krew dla naszego zbawienia. Powołanie nie jest więc
pomysłem człowieka, ale pragnieniem samego
Chrystusa, który chcąc być realnie, fizycznie, obecny
pośród nas mówi do niektórych: "Pójdź za mną".

Please remember in your prayers,
+ Erik Golebiewski
+ Franciszek Dziekonski
+ Teresa Gwiazda
+ Maria Stochel
whose Funerals were held this past week.

Mother of Divine Grace’s -Italian Festival

The Sodality of Our Lady of Fatima will hold its
next meeting on Monday, May 13, 2019 at 6:30 PM
in the Rectory. We will crown Mary, say the rosary,
choose the Mother of the Year, and enjoy
refreshments.

MDG Parish will hold its Festival on May 30, 31, &
June 1 & June 6, 7, & 8 starting at 6 pm. Spaghetti
suppers served every night from 5 pm until 8 pm. (Take
-out beginning at 4:00 pm.) The food court will offer
our famous fried dough, pizza, french fries, sausage &
peppers, meatballs, and roast pork sandwiches. Chance
wheels, moonbounce, & games for children. Irish
Singers Ray Coleman & Vincent Gallagher on Thursday
(May 30 & June 6) and Jersey Shakedown on Friday
(May 31 & June 7) in our Beer Garden. The Sounds of
Sinatra by “Jackie Dee” on Saturday, June 1 & June 8
from 7 pm - 10 pm. Call Patty Ellis at 215.219.4703 for
more info.

COVER SHEET:
CHURCH NAME

ST. ADALBERT
2645 East Allegheny Avenue
Philadelphia, PA 19134

Telephone Number:

215-739-3500

Contact Person:

Hanna Goclowska

Software:

Microsoft Publisher 2007
Adobe Acrobat 9
Windows XP Professional Service Pack

Printer:

HP LaserJet 6 P

Number of pages Sent:

1 through 5

Sunday Date of Publication:

May 12, 2019

Transmission Time:

